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РОЗПОДІЛУ Й УЗГОДЖЕННЯ КЛЮЧІВ
Вступ
Проблеми створення криптографічно стійких та ефективних протоколів
розподілу ключів криптосистем, що використовуються для захисту інформації в
спеціальних телекомунікаційних системах (СТКС), займають центральне місце
в сучасній криптографії. Незважаючи на відчутний прогрес, що досягнутий в
цьому напрямі за останнє десятиріччя, більшисть актуальних наукових задач
залишаються невирішеними, стимулюючи продовження активних досліджень у
різних галузях науки й техніки, що пов’язані з розробкою, застосуванням та
аналізом криптографічних протоколів розподілу ключів.
Стримкий розвиток засобів зв’язку та телекомунікацій, ускладнення
топології інформаційних і обчислювальних мереж, поява нових інформаційних
технологій, поряд з розширенням сфери застосування та підвищенням
можливостей засобів криптографічного захисту інформації, призводять до
перегляду традиційних концепцій і методології вирішення задач захисту
інформації в СТКС, розробки нових наукових та технологічних рішень як у
самої криптографії, так і в її застосуваннях.
Одним з таких перспективних застосувань, що активно розвиваються
протягом останнього часу, є системи захищеного багатоадресного зв’язку,
абоненти яких здійснюють сумісне виконання певних завдань шляхом
інтерактивної взаємодії. Даними завданнями можуть бути звичайний обмін
інформацієй між змінною за своїм складом групою користувачив, сеанс
конференс-зв’язку (наприклад, інтерактивне обговорення порядку денного
майбутнього засідання), відеоконференція з участю формальних представників
різних країн або сумісне виконання групою користувачив розподіленої
обчислювальної мережі алгоритму розв’язання деякої складної задачі [1 – 6]. За
виконанням будь-якого з перерахованих завдань для забезпечення надійного
криптографічного захисту інформації, що циркулює в системі багатоадресного
зв’язку, необхідно враховувати специфічні особливості даної системи, які
пов’язані з наявністю в ній великої кількості авторизованих користувачів, що
утворюють наділені різними правами групи, склад яких може динамічно
змінюватись протягом часу [7, 8].
Серед різноманітних криптографічних протоколів, які використовуються
для розподілу секретних ключів, наибільш перпективними для застосування в
системах захищеного багатоадресного зв’язку вважаються безумовно стійкі
схеми розподілу ключів (БССРК) [1, 9 – 12].
Неформально схема розподілу ключів (СРК) являє собою метод, з
використанням якого довірена сторона, що виконує функції центру розподілу
ключів (ЦРК), здійснює передачу деякої допоміжної інформації абонентам

спеціальної телекомунікаційної системи таким чином, що згодом абоненти, які
належать кожній заздалегідь визначеній групі, здатні відновити за цією (та,
можливо, певною іншою) інформацією спільний секретний ключ. Схема
розподілу ключів, криптографічна стійкість якої не залежить від
обчислювальних можливостей противника, називається безумовно стійкою [1,
10, 13].
На сьогодні задачі розробки методів синтезу, аналізу математичних
моделей та дослідження властивостей різноманітних класів безумовно стійких
схем розподілу ключів складають один із перспективних напрямів сучасної
криптографії та включають у себе широке коло окремих задач, які
характеризуються різною прикладною спрямованістю. Спектр можливих
застосувань БССРК є надзвичайно широким, починаючи від систем платно го
телемовлення, захисту від несанкціонованого копіювання та безпечного
розподілу відкритими мережами зв’язку аудіо- й відеопродукції, і закінчуючи
криптографічним захистом інформації в системах багатоадресного зв’язку та
розподілених сенсорних мережах (див. нижче пункти 1 – 3). Свідченням про
зростаючий інтерес до цього напряму з боку зарубіжних фахівців-криптографів
є велика кількість публікацій та доповідей на міжнародних наукових
конференціях, що присвячені як теоретичним аспектам безумовно стійких схем
розподілу ключів, так і їх численним застосуванням (див. перелік джерел, що
приведено нижче). Нажаль, слід констатувати, що для вітчизняної
криптографічної науки згаданий напрям залишається на сьогодні terra incognita,
про що свідчить практично повна відсутність наукових публікацій за даною
тематикою українською або російською мовами.
Автори даної статті здійснили спробу надати перше систематичне
викладення українською основ та нещодавніх досягнень теорії БССРК.
(Відмітимо, що остання велика оглядова праця за цією темою, написана
англійською [10], опублікована в 1997 році).
Стаття складається з двох частин. У першій частині приведена загальна
класифікація існуючих протоколів розподілу ключів та викладені результати
аналізу сучасного стану, проблематики і напрямів досліджень у галузі побудови
безумовно стійких схем попереднього розподілу й узгодження ключів в
інформаційних та телекомунікаційних системах з великою кількістю абонентів.
Друга частина статті присвячена детальному викладенню перспективних
методів синтезу безумовно стійких схем багатоадресного розподілу ключів
(СБРК).
Слід відзначити, що при роботі над оглядом головна увага приділялась
конструктивним методам побудови та аналізу ефективності безумовно стійких
схем розподілу ключів, які основуються на різних комбінаторних
конфігураціях. Зокрема, за межами викладення залишились методи синтезу
БССРК на основі орієнтованих графів [8], стислий огляд яких подано в
нещодавній роботі [14], та аналітичні нижні границі інформаційних показників
ефективності БССРК (див. [1]). Лише мимохідь згадані обчислювально стійкі
схеми розподілу ключів (ОССРК) [14, 15], аналіз відомих методів побудови
яких заслуговує окремого огляду.
Автори сподіваються, що з’явлення цієї роботи допоможе вітчизняним
фахівцям глибше ознайомитись із безумовно стійкими схемами розподілу

ключів, які складають важливий та перспективний об’єкт досліджень у сучасній
криптографії.
1. Класифікація та аналіз перспективних протоколів розподілу ключів
в інформаційних та телекомунікаційних системах з великою кількістю
абонентів
Згідно [16 – 18], розрізняють наступні типи криптографічних протоколів
розподілу ключів (рис. 1): протоколи передачі ключів, що згенеровані
заздалегідь; протоколи сумісного вироблення спільного ключу (відкритого
розподілу ключів); схеми розподілу ключів.
До протоколів першого типу відносяться такі алгоритми передачі ключів,
що виконуються багатьма діючими сторонами, за якими зазначені сторони
заздалегідь володіють будь-якою відомою їм секретною інформацією [16].
Існують двосторонні протоколи, згідно яким сторони здійснюють передачу
ключів за безпосередньою взаємодією, та протоколи централізованого
розподілу (згенерованих) ключів, які передбачають наявність третьої сторони,
що відіграє роль довіреного центру. При цьому для передачі ключів у таких
протоколах можуть застосовуватись як симетричні, так і асиметричні
криптосистеми [16, 18, 19].
Певним недоліком зазначених протоколів є принципова неможливість
їхнього використання для організації сеансів одночасного захищеного зв’язку
між більш ніж двома сторонами (так званих сеансів конференс-зв’язку) [16]. На
практиці з метою уникнення цього недоліку та збільшення терміну дії
секретних ключів, які зберігають кореспонденти СТКС, передбачається
застосовувати їхні секретні ключі виключно для зашифрування-розшифрування
сеансових ключів, що передаються їм з центру розподілу ключів та
використовуються для шифрування інформації на протязі сеансу конференс зв’язку. Такі протоколи вимагають від кожного абонента зберігати лише один
власний секретний ключ для зв’язку з ЦРК і дозволяють організовувати сеанси
конференс-зв’язку без обмеження кількості учасників. Якщо число абонентів,
які бажають прийняти участь у сеансі конференс-зв’язку, дорівнює N , то для
передачі секретного сеансового ключу кожному абоненту ЦРК повинен
послідовно передати N шифрованих повідомлень.
Таким чином, в цілому, існуючі протоколи передачі згенерованих ключів
[16, 18, 19] вимагають або збереження кожним абонентом великої кількості
ключів, або часу затримки сеансу зв’язку, що призначений для отримання
абонентами сеансових ключів від ЦРК. До того ж, ініціалізація таких
протоколів передбачає доставку кожному абоненту СТКС його власних ключів
захищеним каналом зв’язку.
На відміну від розглянутих вище, протоколи відкритого розподілу ключів
дозволяють виробляти взаємодіючим сторонам спільні секретні ключі шляхом
динамічної взаємодії на основі обміну відкритими повідомленнями без
застосування будь-якої таємної інформації, що розподілена заздалегідь [16].
Важливою особливістю відкритого розподілу ключів є те, що жодна із
взаємодіючих сторін не має можливості визначити заздалегідь значення
секретного ключу, оскільки ключ залежить від повідомлень, що передаються в
процесі обміну відкритою інформацією.

Рис. 1. Класифікація протоколів розподілу ключів

На сьогоднішній день можна виділити два потужних класи
криптографічних протоколів відкритого розподілу ключів (див. рис. 1):
обчислювально стійкі протоколи, які ґрунтуються на принципах асиметричного
шифрування [16, 18 – 20]; безумовно стійкі протоколи, що основуються на
певних припущеннях відносно фізичних властивостей каналів зв’язку, якими
здійснюється передача повідомлень, або припущеннях щодо умов
інформаційної взаємодії, можливостей супротивника та інших [21 – 26].
Оскільки стійкість переважної більшості сучасних асиметричних
криптосистем базується на (недоведеному) припущенні про обчислювальну
складність алгоритмів вирішення певних математичних задач, то протоколи
відкритого розподілу ключів з використанням асиметричних криптографічних
перетворень також мають лише обчислювальну (та, строго кажучи, не
обґрунтовану) стійкість. При цьому вдосконалення математичних методів
розв’язання зазначених задач і розвиток обчислювальної техніки примушують
до постійного збільшення довжини ключових даних у сучасних асиметричних
криптосистемах, що, в свою чергу, збільшує час затримки при організації
сеансів зв’язку. Відомо також [1, 11, 27], що зашифрування та розшифрування
повідомлень з використанням діючих асиметричних криптосистем відбувається
на декілька порядків повільніше, ніж у діючих симетричних (як блокових, так і
потокових) криптосистемах. Для забезпечення необхідної стійкості
шифрування асиметричні криптоалгоритми вимагають застосування ключів,
довжина яких значно (у 2 та більше разів) перевищує довжину ключів діючих
симетричних криптосистем [19, 28].
Отже, застосування в асиметричних протоколах відкритого розподілу
ключів будь-якої довіреної сторони, що виконує функції генерування та
розподілу сеансових ключів абонентам СТКС, приводить до великої часової
затримки між запитом на сеанс зв’язку та моментом отримання необхідного
ключа кожним абонентом. Зрозуміло, що зростання числа абонентів неодмінно
збільшує і час такої затримки. Спроба відмовитись від послуг довіреної сторони
і формувати спільний сеансовий ключ шляхом обміну відкритими
повідомленнями між групою абонентів також викликає часові затримки, що
пов’язані з великим обсягом повідомлень, якими мають обмінятися ці
абоненти.
В якості приклада протоколу, за допомогою якого група з N абонентів
може сформувати спільний ключ в результаті обміну відкритими
повідомленнями, приведемо модифікацію відомого протоколу Діффі–Хеллмана
[19]. Цей протокол вимагає від кожного абонента передачі N  1 повідомлень.
Отже, потрібно обмінятись N ( N  1) відкритими повідомленнями з метою
отримання кожним абонентом спільного секретного сеансового ключу.
Другий клас протоколів відкритого розподілу ключів складають безумовно
стійкі криптографічні протоколи, в основу яких покладені принципи квантової
[25, 26, 29 – 32] та, відповідно, імовірнісної криптографії [21, 22, 33 – 35]. До
останніх відносяться, зокрема, безумовно стійкі протоколи узгодження ключів
у моделях систем передачі інформації з відвідним каналом (wire-tap channel)
[23, 36 – 43] та обмеженою пам’яттю (bounded storage model) [24, 44 – 46].
Проте, зазначені перспективні напрями в галузі побудови криптографічних

протоколів розподілу ключів на даний час знаходяться ще на етапі інтенсивних
теоретичних досліджень. Практичне застосування таких протоколів в
інформаційних та телекомунікаційних системах з великою кількістю абонентів
вимагає, перш за все, вирішення складних теоретичних та інженерних задач, що
мають принциповий характер [21].
Таким чином, застосування практичних (“асиметричних”) протоколів
відкритого розподілу ключів, з одного боку, дозволяє позбавитись від
використання захищених каналів зв’язку для передачі секретних сеансових
ключів абонентам СТКС, а з іншого боку – забезпечує лише обчислювальну
стійкість процедури вироблення спільного ключу абонентів при значному
зростанні часу, що необхідний для організації кожного сеансу захищеного
зв’язку.
Третій тип криптографічних протоколів (див. рис. 1) складають схеми
розподілу ключів, за якими довірений центр здійснює передачу деякої
допоміжної секретної інформації абонентам телекомунікаційної системи
(мережі зв’язку) таким чином, що тільки визначені, привілейовані, групи
абонентів здатні виробити на основі цієї (та, можливо, іншої, відкритої)
інформації спільний груповий ключ. При цьому передбачається, що жодна з так
званих заборонених коаліцій (або груп) абонентів, які не мають право на
володіння ключами привілейованих груп, не може відновити такі ключі [1, 9,
10, 14, 47].
Схеми розподілу ключів поділяються на безумовно стійкі та
обчислювально (або умовно) стійкі СРК. За визначенням схема розподілу
ключів називається безумовно стійкою, якщо учасники жодної забороненої
коаліції не мають принципової можливості отримати будь-яку інформацію про
ключі відповідних привілейованих груп, навіть за умовою, що вони володіють
необмеженими обчислювальними або ємнісними ресурсами [10]. У
протилежному випадку СРК має назву обчислювально стійкої схеми розподілу
ключів [9].
За визначенням СРК складається з двох алгоритмів (або етапів): алгоритму
розподілу вихідної секретної ключової інформації; алгоритму формування
групових ключів, що відповідають привілейованим групам абонентів [1, 10, 14].
Останній алгоритм виконується окремо кожним абонентом відповідної
привілейованої групи із застосуванням власної секретної інформації, що він
отримує з ЦРК на першому етапі, та (можливо) відкритої інформації, яку він
отримує мережею зв’язку. Відкрита інформація може зберігатись на
мережевому сервері, бути отриманою від інших абонентів даної групи або бути
переданою з ЦРК.
Стійкість відомих на сьогоднішній день ОССРК [9, 14, 15, 48 – 53], як і,
взагалі, умовно стійких криптографічних систем, ґрунтується на недоведених
припущеннях щодо складності відомих математичних задач (дискретного
логарифмування, факторизації цілих чисел та інших [16, 18, 19]) або існування
важкооборотних функцій чи генераторів псевдовипадкових послідовностей
[54]. Отже, зазначені вище вади, з точки зору криптографічної стійкості, що
притаманні обчислювально стійким протоколам відкритого розподілу ключів,
характерні й для умовно стійких СРК.

Далі головна увага зосереджена на аналізі відомих методів побудови та
властивостей безумовно стійких схем розподілу ключів. Нижче термін “схема
розподілу ключів” позначає виключно деяку безумовно стійку СРК, якщо не
застережене супротивне.
Загальновизнаним є поділ безумовно стійких СРК на три великих класи
(див. рис. 1): схеми попереднього розподілу ключів (СПРК), схеми узгодження
ключів (СУК) та схеми багатоадресного розподілу ключів або схеми
“широкомовного шифрування” (broadcast encryption schemes) [1, 10, 13].
Основною ознакою, за якою проводиться зазначена класифікація БССРК, є
саме другий етап (алгоритм) схеми. Так, у схемах попереднього розподілу
ключів обчислення групового ключу на другому етапі здійснюється окремо
кожним абонентом даної привілейованої групи тільки на основі власної
секретної інформації, що він отримує з ЦРК, та загальнодоступної, незмінної
відкритої інформації (наприклад, ідентифікаторів решти абонентів даної
привілейованої групи). У схемах узгодження ключів вироблення групового
ключу відбувається в результаті взаємодії абонентів привілейованої групи,
згідно з визначеним протоколом. В схемах багатоадресного розподілу ключів
на другому етапі з центру розподілу ключів здійснюється широкомовна
передача певного повідомлення всім (не тільки привілейованим) абонентам
мережі зв’язку. Далі на основі цього повідомлення та секретної інформації, що
отримана на першому етапі, абоненти відповідної привілейованої групи можуть
обчислити секретний груповий ключ. Слід підкреслити, що при цьому
властивості СБРК гарантують принципову неможливість отримання жодною із
заборонених коаліцій абонентів будь-якої інформації про груповий ключ даної
привілейованої групи.
Сучасні схеми розподілу ключів і, зокрема, схеми “широковомовного
шифрування” складають один з найбільш перспективних класів
криптографічних протоколів розподілу ключів в інформаційних та
телекомунікаційних системах із великою кількістю або високодинамічним
складом учасників. На цей час (як обчислювально стійкі, так і безумовно стійкі)
СРК мають достатньо велику кількість практичних застосувань, які
поділяються на декілька основних напрямів [1, 15]. Це – системи захищеного
багатоадресного зв’язку [2 – 6], у яких привілейовані групи абонентів
динамічно змінюються шляхом підключення або відключення від мережі
зв’язку; системи “вистежування порушника” [55 – 66], що призначені до
пошуку так званих нечесних користувачів, які застосовують нелегальні
пристрої дешифрування інформації; схеми скасування прав доступу [15, 52, 53,
67 – 69], які дозволяють ефективно та швидко відміняти права доступу до
інформації певним невеликим групам користувачів. Крім того, ряд існуючих
схем багатоадресного розподілу ключів надає можливість ефективно
вирішувати задачі, які знаходяться на перехресті декількох з перерахованих
вище напрямів. Це, наприклад, здатність багатоадресної передачі та
“вистежування порушника” [14, 70 – 72], можливість одночасно вистежувати та
відміняти права доступу [15, 52, 53] та інші.
Отже, серед найбільш важливих переваг БССРК у порівнянні з іншими
протоколами розподілу ключів (див. рис. 1) слід відзначити [1, 9, 10, 13]

1) безумовну стійкість БССРК, що не основується на припущеннях
відносно фізичних властивостей каналів зв’язку або умов, за якими
відбувається процес інформаційної взаємодії;
2) можливість теоретичного обґрунтування (за адекватними, з практичної
точки зору, припущеннями) стійкості криптографічних протоколів розподілу
ключів, що основуються на БССРК;
3) можливість
забезпечення
потрібної
криптоживучості
телекомунікаційних систем або мереж зв’язку з великою кількістю абонентів за
умовою достатньої практичності систем розподілу ключів, що побудовані на
основі БССРК;
4) спроможність зменшення кількості секретної ключової інформації, що
зберігають абоненти СТКС, без втрати потрібної криптоживучості (стійкості до
компрометацій абонентів);
5) можливість інтерактивного розподілу групових ключів абонентам СТКС
без використання (за виключенням етапу інсталяції БССРК) індивідуальних
захищених каналів зв’язку з ними;
6) можливість швидкого відключення заборонених (скомпрометованих) та
підключення нових привілейованих абонентів із порівняно невеликою
складністю цих операцій.
Перераховані властивості дозволяють виділити з існуючих протоколів
розподілу ключів клас БССРК як найбільш перспективний для застосування в
інформаційних та телекомунікаційних системах з великою кількістю абонентів.
Більш детальний аналіз властивостей БССРК передбачає, перш за все,
надання формальних, математичних визначень та уточнення показників
ефективності зазначених схем розподілу ключів. Викладенню цих понять
присвячений наступні пункти статті.
2. Математичні моделі та показники ефективності безумовно стійких
схем розподілу ключів
Як відмічено вище, кожна БССРК складається з двох етапів: попереднього
розподілу з ЦРК допоміжної секретної інформації абонентам спеціальної
телекомунікаційної системи (мережі зв’язку) та, відповідно, обчислення
абонентами, що належать довільній привілейованій групі, спільного групового
ключу.
V  {1, 2, ..., v}
Позначимо
множину
абонентів
спеціальної
телекомунікаційної системи, 2V – сукупність всіх підмножин множини V . У
найбільш загальному випадку перелік привілейованих та заборонених груп
учасників БССРК визначається за допомогою так званої структури
специфікації схеми розподілу ключів, що представляє собою довільну
підмножину Г  V 2 таку, що для будь-якої пари множин ( P, C )   виконується
умова P  C   [13]. Множина P  V називається привілейованою (або Гпривілейованою) групою учасників, якщо існує множина C  V з властивістю
( P, C ) . Позначимо символом  сукупність всіх привілейованих груп
учасників даної БССРК. Для кожного P   позначимо  P сукупність всіх
множин C  V таких, що ( P, C )  . Зазначені множини мають назву P-

заборонених коаліцій учасників БССРК із структурою специфікації . Як
правило, вважається, що  P є монотонно незростаючим класом множин, тобто
задовольняє умові ( C   P , C   C )  ( C    P ) [13]. У випадку, коли
сукупність  P не залежить від конкретної привілейованої групи P (тобто є
однією і тією ж для всіх P   ) вона позначається символом  та називається
сукупністю заборонених коаліцій даної безумовно стійкої схеми розподілу
ключів [10, 13, 73].
Неформальний зміст введених понять полягає в тому, що після розподілу
секретної інформації з ЦРК кожен абонент i V , який належить до певної
привілейованої групи P   , здатний обчислити груповий ключ k P , що
пов’язаний з P . З іншого боку, довільна заборонена коаліція C   P не має
можливості отримати будь-яку інформацію про значення ключу k P .
Далі для безумовно стійкої схеми розподілу ключів із структурою
специфікації Г будемо використовувати назву Г-БССРК.
На цей час у багатьох наукових публікаціях значна увага приділяється
дослідженню окремого класу БССРК, структура специфікації яких має вигляд
  (, )  {(P, C )     : P  C  } [1, 9, 10, 13, 73 – 76]. Найбільш
вивченими серед таких БССРК є схеми з пороговими структурами
специфікацій, в яких сукупності  та  складаються з підмножин множини V ,
що мають значення потужностей не більше, ніж n та t відповідно. Зазначені
схеми розподілу ключів називаються ( n, t ) -БССРК. Якщо сукупність 
складається зі всіх підмножин множини V потужності n , а сукупність 
містить усі коаліції потужності не більше t , то у цьому випадку (, ) -БССРК
має назву (порогової) (n, t ) -БССРК.
Схема розподілу ключів із структурою специфікації   (, ) називається
t-стійкою (t = 0, 1, …) [9, 77], якщо   {C  2V: |C|  t}, тобто кожна множина
C потужності не більше t є P-забороненою коаліцією для всіх P   таких, що
P  C  .
Сформулюємо математичні визначення трьох зазначених вище класів
безумовно стійких схем розподілу ключів. Спочатку приведемо ряд додаткових
понять та позначень.
Для кожного i  V позначимо символом U i множину всіх секретних
значень ui , що отримує з ЦРК абонент i, а символом M i – множину всіх
можливих відкритих повідомлень mi , що надходять до абонента i мережею
зв’язку на етапі обчислення групового ключу. Нехай K P позначає множину
можливих значень групового ключу k P , який відповідає довільній
привілейованій групі P  {i1,...,ir } , U P  U i1  ... U ir .
Згідно загальновизнаному припущенню [1, 10, 13], передбачається, що на
множині UV задано деякій розподіл ймовірностей, згідно з яким центр
розподілу ключів обирає секретну інформацію u  UV для передачі значення ui
кожному учаснику i V . Аналогічно вважається, що для кожного P   задані
розподіли ймовірностей на множинах M P  M i1  ... M ir та K P . У подальшому

викладенні будемо використовувати ті ж самі позначення для скінченних
множин ( U i , M i , K P та інших) і випадкових величин, що розподілені на цих
множинах. Для будь-яких випадкових величин X та Y позначатимемо H (X ) та
H ( X | Y ) відповідно безумовну та умовну ентропію випадкової величини X (за
умовою Y) [78].
Математичні моделі трьох класів безумовно стійких схем розподілу ключів
визначаються наступним чином.
Схемою попереднього розподілу ключів [47, 1, 10, 13] називається така
БССРК, на першому етапі якої відбувається формування та передача
захищеним каналом зв’язку кожному абоненту i  V секретного значення u i , за
допомогою якого на другому етапі кожний абонент, що належить довільній
привілейованій групі P   , здатний обчислити груповий ключ k P . При цьому
повинні виконуватись наступні умови:
(1) для кожних P   , i  P має місце рівність H ( K P U i )  0 ;
(2) для кожних P   , C   P справедлива рівність H ( K P U C )  H ( K P ) .
Схема узгодження ключів [1] визначається як така БССРК, перший етап
якої аналогічний відповідному етапу СПРК, а другий етап полягає в обміні
відкритою інформацією між учасниками певних привілейованих груп, в
результаті якого кожний учасник i V отримує відкрите повідомлення mi . При
цьому виконуються такі умови:
(1) для кожних P   , i  P має місце рівність H ( K P U i , M i )  0 ;
(2) для кожних P   , C   P справедлива рівність
H ( K P U C , M 1 , ..., M v )  H ( K P ) .
(1)
Відмітимо, що, згідно відомої властивості ентропії [78], рівність (1) є
формальним виразом умови, за якою учасники забороненої коаліції C   P не
отримують будь-якої інформації про груповий ключ k P , виходячи з власних
секретних повідомлень u i , i  C та всій відкритої інформації, що передається
мережею зв’язку на другому етапі СУК.
Нарешті, схемою багатоадресного розподілу ключів [1, 9, 10, 13] є така
БССРК, перший етап якої співпадає з першим етапом у визначенні СПРК, а
другий етап полягає в передачі широкомовним каналом зв’язку всім абонентам
1, 2, …, v певного повідомлення m P , яке пов’язане із заздалегідь визначеною
привілейованою групою P   . При цьому повинні виконуватись такі умови [1,
10, 13]:
(1) груповий ключ k P , що відповідає групі P, не залежить від секретного
повідомлення uV , яке передається абонентам з ЦРК на першому етапі, тобто
H ( K P UV )  H ( K P ) ;
(2) кожний абонент i  P є здатним обчислити ключ k P , виходячи з
власної секретної інформації u i , що отримана ним з ЦРК, та повідомлення m P :
H (K P U i , M P )  0 ;

(3) учасники будь-якої забороненої коаліції C   P не можуть отримати
жодної інформації про ключ k P , тобто H ( K P U C , M P )  H ( K P ) .
Слід зауважити, що у приведених вище математичних визначеннях БССРК
не розкривається конкретний зміст алгоритмічних процедур, за якими
здійснюється формування повідомлень uV , mi ( i V ), m P та, відповідно,
обчислення групового ключу k P привілейованою групою учасників P. Такі
процедури визначаються окремо при заданні конкретних схем розподілу
ключів, аналізу властивостей яких присвячені наступні пункти цього розділу.
Для кількісної оцінки ефективності та проведення порівняльного аналізу
різноманітних видів БССРК використовується ряд показників ефективності
схем багатоадресного розподілу ключів, що визначають кількість секретної
інформації, яка передається як кожному окремому абоненту, так і в цілому всім
учасникам БССРК [10, 13]. Далі, не обмежуючи загальності, вважатимемо, що
всі можливі значення групового ключу k P у визначених вище класах БССРК
належать певній скінченній множині K , яка не залежить від конкретної групи
P  .
Першим показником ефективності будь-якої БССРК є її інформаційна
швидкість  , що визначається як відношення довжини групового ключу k P до
максимальної довжини секретних повідомлень, які передаються абонентам з
log K
ЦРК, тобто  
[10]. Неформально кажучи, зазначена величина
max iV H (U i )
обернено пропорційна відношенню максималної кількості секретної
інформації, що необхідна довільному учаснику i V для обчислення ключу k P ,
до кількості інформації, яка міститься у цьому ключі.
Другим показником ефективності безумовно стійкої схеми розподілу
ключів є її повна інформаційна швидкість  T , яка визначається як відношення
довжини групового ключу до кількості всієї секретної інформації, що
передається абонентам із центру розподілу ключів. Отже, повна інформаційна
швидкість схеми попереднього розподілу ключів визначається за формулою
log K
, а повна інформаційна швидкість схеми багатоадресного розподілу
T 
H (UV )
log K
ключів – за формулою  T 
[10]. За своєю сутністю
max P H (U V , M P )
параметр  T обернено пропорційний загальної кількості секретної інформації,
що генерується в ЦРК на обох етапах даної БССРК.
Нарешті, для характеристики ефективності схем багатоадресного розподілу
ключів використовується ще один показник – багатоадресна інформаційна
швидкість  M , що визначається як відношення довжини групового ключу k P
до максимальної довжини повідомлення mP , яке передається з ЦРК
широкомовним каналом зв’язку всім абонентам мережі [10, 13]:
log K
M 
. Даний параметр обернено пропорційний до
max P H ( M P )

максимальної кількості відкритої інформації, яку необхідно передати
учасникам будь-якої привілейованої групи для надання їм можливості
однозначно відновити відповідний груповий ключ.
Зрозуміло, що на практиці найбільш ефективною за будь-яким із
визначених вище показників вважається така БССРК, для якої цей показник
досягає максимального можливого значення. Слід відмітити, що введені
показники близько пов’язані між собою, внаслідок чого збільшення значення
одного з них (наприклад, інформаційної швидкості СБРК), як правило,
призводить до зменшення значення іншого (багатоадресної швидкості даної
СБРК) та навпаки [10, 13].
Поряд із розглянутими вище, для характеристики ефективності окремих
типів схем багатоадресного розподілу ключів використовується ряд інших
показників, які або еквівалентні вищезазначеним, або точніше відображають
відповідні властивості конкретних СБРК [9, 12, 77]. Визначення цих показників
приведені в другої частині даної статті при аналізі відповідних схем
багатоадресного розподілу ключів.
3. Аналіз методів побудови та ефективності безумовно стійких схем
попереднього розподілу й узгодження ключів
За результатами сучасних наукових робіт в галузі побудови та аналізу
властивостей безумовно стійких схем розподілу ключів [1, 10, 11, 13, 73, 75, 76,
79] можливо виділити три фундаментальні задачі, прогрес у вирішенні яких
фактично визначає сучасний стан та напрямки подальшого розвитку цієї галузі
криптографії.
1. Задача побудови верхніх границь параметрів, що характеризують
ефективність безумовно стійких СПРК, СУК та СБРК. Такі границі дозволяють
виявити та оцінити потенційні можливості перспективних безумовно стійких
схем розподілу ключів [1, 11, 12, 73, 80].
2. Задача обґрунтування досяжності зазначених границь для БССРК з
найбільш важливими, з практичної точки зору, структурами специфікацій та
синтезу оптимальних БССРК (тобто таких, значення показників ефективності
яких досягають отриманих границь) [1, 9, 47, 74, 80, 81].
3. Задача розробки методів побудови безумовно стійких схем розподілу
ключів, які мають не завжди оптимальні, але практично прийнятні параметри
ефективності [3, 9, 10, 12, 13, 73, 76, 77, 79, 82]. Головними напрямами
досліджень, що спрямовані на вирішення даної задачі, є пошук “компромісу”
між основними показниками ефективності БССРК (наприклад, інформаційною
швидкістю та багатоадресною інформаційною швидкістю СБРК) та підвищення
інформаційних швидкостей БССРК за рахунок деякого послаблення вимог до
їхніх структур специфікацій [3, 10, 13, 82].
Нижче викладені результати аналізу методів побудови та ефективності
найбільш відомих схем попереднього розподілу й узгодження ключів у
спеціальних телекомунікаційних системах. Аналізу методів побудови більш
перспективного класу схем багатоадресного розподілу ключів присвячена
наступна чатина даного огляду.
Історично першими БССРК є схеми попереднього розподілу ключів [47,
74]. Найпростішим та широко відомим прикладом СПРК є так звана тривіальна

схема попереднього розподілу ключів, яка визначається для порогової структури
специфікації з параметрами (n, t ) . В цій схемі кожний учасник довільної
привілейованої групи P, де P  n , отримує з ЦРК рівно одне секретне
повідомлення (для кожного P), яке співпадає з груповим ключем k P .
Тривіальна СПРК має інформаційну швидкість
1
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та повну

t 
інформаційну швидкість T    [10]. Очевидним недоліком такої СПРК є
n
те, що число секретних повідомлень, які повинен генерувати ЦРК, у загальному
випадку експоненційно зростає зі збільшенням кількості абонентів мережі
зв’яку. Також експоненційно зростає число ключів, що зберігає кожен абонент
[1].
З метою економії числа ключів, що має генерувати ЦРК та зберігати
абоненти мережі зв’язку, в [47] запропонована конструкція безумовно стійкої
(2, t ) -СПРК, t  1 , що основується на симетричних поліномах від двох змінних
над скінченним полем. В [47, 10] показано, що дана СПРК (так звана схема
Блома) має інформаційну швидкість та повну інформаційну швидкість, які
дорівнюють відповідно
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t  2
1
,  T  
(2)
 .

t 1
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Пізніше різноманітні конструкції СПРК для порогових структур
специфікацій пропонувались в [9, 74, 81, 83] та інших роботах. Так, в [74]
описана безумовно стійка схема попереднього розподілу ключів, яка
узагальнює СПРК із [47], а саме, реалізує структуру специфікації з параметрами
(n, t ) , де t  1 , n  2 , t  n  v . Така СПРК (схема “Бландо та інших”) будується
на основі симетричних поліномів від n змінних, степені не більше t за кожною
змінною, над полем із q  v елементів та дозволяє довільній групі P з n
учасників обчислювати спільний груповий ключ таким чином, що будь-яка
заборонена коаліція потужністю t не отримує жодної інформації про цей ключ.
В [74] показано, що зазначена СПРК має інформаційну швидкість
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оптимальною за критерієм максимуму інформаційної швидкості серед усіх
(n, t ) -СПРК. Пізніше узагальнення твердження про оптимальність схеми
“Бландо та інших” отримане в статті [1].
Інша проста конструкція оптимальної ( v, t ) -СПРК запропонована
А. Фиатом і М. Наором [9] та узагальнена в [81]. Схема попереднього розподілу
ключів з [81] має структуру специфікації (2V , ) , де  – довільний клас
підмножин множини V. Вона складається з двох алгоритмів: етапу розподілу
секретних повідомлень та етапу обчислення ключа.

На першому етапі ЦРК для кожної забороненої коаліції C   обирає
випадкове та рівноймовірне значення s C  0, q  1, яке передається захищеним
каналом зв’язку кожному абоненту i V \ C . На другому етапі довільна
привілейована група P  2V має можливість обчислити груповий ключ k P ,
який дорівнює сумі по модулю q значень s C за всіма C   , що не
перетинаються з P.
В [10] показано, що схема Фіата–Наора [9] має інформаційну швидкість 
та повну інформаційну швидкістю T, що визначаються за формулами
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Як власно схема Фіата–Наора, так і її узагальнення [81] є оптимальними (у
заданих класах) СПРК одночасно за критерієм максимуму інформаційної
швидкості та, відповідно, повної інформаційної швидкості [1, 10].
Аналізуючи приведені вище аналітичні вирази параметрів, що
характеризують ефективність відомих оптимальних СПРК [1, 9, 10, 47, 74, 81],
неважко впевнитись в тому, що значення цих параметрів швидко спадають зі
збільшенням числа t, яке визначає максимальний розмір забороненої коаліції в
СПРК. Отже, безпосереднє практичне використання зазначених схем розподілу
ключів у телекомунікаційних системах з великою кількістю абонентів стає
дуже проблематичним за жорсткими вимогами до потужностей заборонених
коаліцій.
В якості приклада, розглянемо (2, v  2) -схему Блома, за якою кожна пара
учасників СПРК може обчислити спільний ключ із безумовною стійкістю
відносно коаліції решти учасників. Згідно формулам (2), реалізація такої СПРК
v(v  1)
вимагає від ЦРК згенерувати ( T ) 1 
секретних повідомлень для
2
передачі абонентам мережі зв’язку. При цьому кожен абонент має зберігати
 1  v  1 повідомлень, і за фактом оптимальності схеми Блома, останнє число
не може бути зменшено. Зрозуміло, що при великих значеннях v будь-яка
СПРК із зазначеною структурою специфікації є малопрактичною (це так звана
“проблема v 2 ”, що полягає у розподілі секретних ключів між кожною парою v
учасників) [22, 74, 84].
Спроби подолання відмічених принципових труднощів, що пов’язані з
практичним використанням запропонованих раніше схем попереднього
розподілу ключів [9, 47, 74], привели до розвитку загальних методів побудови
СПРК за менш жорсткими вимогами відносно їхніх структур специфікацій та
пошуку “компромісних” співвідношень між характеристиками ефективності
СПРК. На сьогоднішній день відомо ряд загальних методів синтезу схем
попереднього розподілу ключів (див. рис. 1) [10, 75, 79, 83, 85 – 89]. Більшість з
них дозволяє отримувати СПРК, що мають лише порогові структури
специфікацій, та (зрозуміло) не оптимальні значення показників ефективності
 або  T . Іншим певним недоліком СПРК, які будуються з використанням цих
методів, є неможливість реалізовувати розподіл ключів за такими алгоритмами,

що дозволяють ЦРК заздалегідь формувати значення ключів певних
привілейованих груп учасників. А саме, у більшості конструкцій сучасних
СПРК спільний груповий ключ k P визначається лише на останньому етапі
процедури його обчислення учасниками даної групи P, що, взагалі кажучи, не
дозволяє надавати цьому ключу (за умовами функціонування СПРК)
заздалегідь визначених значень [85]. Відмітимо, що останнім часом з
використанням апарату лінійної алгебри в [85, 79] запропоновані загальні
методи побудови СПРК, які позбавлені цього недоліку. Проте, при
використанні відмічених методів з’являється інша проблема, що пов’язана з
труднощами синтезу таких СПРК для заздалегідь визначених структур
специфікацій.
Іншим можливим підходом до підвищення ефективності сучасних схем
попереднього розподілу ключів є застосування так званих інтерактивних
БССРК, за якими передбачається обмін відкритою інформацією між
абонентами, що мають обчислити спільний секретний ключ [73, 74, 90 – 92].
Такими схемами розподілу є саме безумовно стійкі схеми узгодження ключів,
перша з яких запропонована в [74]. Як відзначено вище, СУК дозволяє
абонентам встановлювати відповідні групові ключі шляхом їхньої взаємодії та
використання власної секретної інформації, що отримана ними на першому
етапі з ЦРК [1].
За певними умовами, які пов’язані з відмовою від жорстких вимог до
розмірів заборонених коаліцій, схеми узгодження ключів дозволяють зменшити
кількість секретної інформації, яку мають зберігати абоненти мережі зв’язку
[73, 74]. Однак, як свідчать результати робіт [1, 90, 91], в загальному випадку
використання СУК не дозволяє підвищити ефективність безумовно стійких
схем розподілу ключів у порівнянні зі СПРК.
Уникнути відмічених недоліків та зберегти найкращі властивості БССРК,
що сформульовані вище, дозволяють схеми багатоадресного розподілу ключів.
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